
Leadership journey 
for young leaders



VIJF MAGISCHE PLEKKEN, VIJF MAGISCHE VRAGEN
STEL JE VOOR… 

Je hebt de rust en tijd om naar jezelf te kijken, met de 
thema's te werken die in de dagelijkse routine niet de 
ruimte krijgen die ze verdienen. Je bent omringd met 
a n d e r e j o n g e l e i d e r s d i e o o k h u n 
leiderschapsvraagstukken hebben.  

We benutten de schoonheid van de omgeving om onze 
ervaring verder te verdiepen: vijf magische plekken, vijf 
magische vragen.  

Totale stilte middenin het bos. Het enige geluid dat je 
hoort is het geluid van fluitende vogels. Een landschap  
met steile heuvels, grasrijke weiden en kabbelende 

beekjes. Stel je voor dat je daar vijf dagen verblijft met 
een groep leiders. Je krijgt de kans om jouw 
gedragspatronen nader onder de loep te nemen en 
ingesleten routines op een dieper niveau te 
onderzoeken. Tijd om te verstillen, te vertragen en jezelf 
te hervinden. 

Het is een investering in jezelf. Laaf je aan de wijdse 
uitzichten, diepe inzichten en adembenemende 
vergezichten van een reis die over jouw leiderschap gaat. 
We reizen in een groep van zes deelnemers die allen 
bereid zijn om naar zichzelf en elkaar te kijken. 



“ZONDER TE 
VERTRAGEN KOM JE 

NOOIT VERDER DAN JE 
OUDE DENKBEELDEN 

EN PATRONEN”



WAT JE TE WACHTEN STAAT

De stilte in. We praten niet alleen, maar zoeken ook de stilte op in een adembenemende omgeving. 
Wat kom je dan tegen? Waar wil je naartoe of waar kan je niet meer van weg? Stilte als bron van rust 
en reflectie. Of als middel om de eigen innerlijke stemmen eens echt goed te kunnen horen. 

Ruimte voor jouw leiderschapsvragen. Tijdens de reis is er veel ruimte voor ieders persoonlijke vragen rondom 
leiderschap. Middels systemische oefeningen krijg je inzicht in de oorsprong van jouw patronen. En met 
gezamenlijke en persoonlijke gesprekken verken je de stappen die je als leider wilt zetten. Samen creëren we een 
sfeer waarin je op een dieper niveau tot nieuwe inzichten en handelswijzen komt.  

Een team van ervaren begeleiders. Deze reis wordt begeleid door een team dat zich verbindt aan jou en de 
persoonlijke reis die je gedurende deze dagen maakt. We dragen zorg voor een impactvolle ervaring waarin de 
ontwikkeling van jouw leiderschap centraal staat. Het team bestaat uit Cynthia van der Zwan, Robin Schaap en 
Avalon Diebels. Allen verbonden aan The Change Studio. 



PERSOONLIJKE INTAKE
Voorafgaand aan de reis hebben we een intake-gesprek. 
Om jouw en onze verwachtingen te bespreken en uit te 

kijken naar een prachtige reis. 

KENNISMAKING
De reis start met een kennismakingsbijeenkomst.  

We leren elkaar als groep kennen en zullen het verloop 
van de reis doornemen. We vragen iedereen zich kort 

voor te bereiden.  

AANMELDEN
Aanmelden gaat heel gemakkelijk, met een mail 

aan leadership@thechangestudio.nl samen met jouw 
voucher. We nemen vervolgens contact met je op om 

samen te kijken of deze journey bij jou past.



LEADERSHIP JOURNEY

WANNEER? VOORJAAR 2022 
WAT? PROGRAMMA SPECIAAL VOOR YOUNG LEADERS 
5 DAGEN ALL-INCLUSIVE VERBLIJF  
 
INCLUSIEF LOGIES (EIGEN KAMER), VERVOER, 
TRAININGSMATERIALEN EN FILM (EXCL. BTW) 
INVESTERING: € 5.000,- 

REISINFORMATIE


